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Aan de colleges van de Drechtstedengemeenten 
 Telefoon: 078-770 8910 

 
E-mail:  bestuurgrsociaal@drechtsteden.nl 

 
Bijlage(n): geen 

Behandeld door: F.C. Haisma  Datum: 7 april 2022  
Onderwerp: Energietoeslag  Ons kenmerk: 2022-0041811 

 Uw kenmerk: geen 

 
 
Geacht college,  
 
Met deze brief wordt u geïnformeerd over de eenmalige Energietoeslag. Wij willen u vragen deze brief 
door te geleiden aan uw gemeenteraad. 
 
Inleiding  
De prijzen van elektriciteit en gas zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Dit merkt iedereen in de 
energierekening. Het Kabinet heeft daarom al eerder € 3,2 miljard vrijgemaakt om de energiebelasting te 
verlagen. Het CBS becijferde onlangs dat een huishouden bij gemiddeld verbruik in 2022 op jaarbasis 
zo’n € 1.300 meer kwijt is aan energie dan in 2021, inclusief bovengenoemde verlaging van de 
energiebelasting.1 Dat is een stijging van 86%. Deze prijsstijging komt extra hard aan bij inwoners met 
een laag inkomen. Voor hen kunnen enkele tientallen euro’s per maand al het verschil maken tussen wel 
en niet rondkomen.  
 
Energietoeslag 
Het is dus duidelijk dat veel mensen in de knel komen door de stijgende energieprijzen. Daarom bereiden 
we een eenmalige tegemoetkoming voor om huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor 
de stijgende energieprijzen.2 Het Kabinet heeft hiervoor een spoedwetsvoorstel ingediend om deze 
eenmalige Energietoeslag mogelijk te maken. De regeling houdt in dat binnen de bijzondere bijstand een 
categoriale regeling kan worden vormgegeven, op grond waarvan minima-huishoudens een 
Energietoeslag kunnen ontvangen. De Energietoeslag is in december 2021 aangekondigd en op 
11 maart 2022 heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekendgemaakt, waaronder het verhogen van 
het budget voor de Energietoeslag3. Ondertussen kloppen er regelmatig inwoners aan bij de Sociale 
Dienst Drechtsteden die in de knel komen door hun energiekosten. Door deze urgentie is het Dagelijks 
Bestuur (DB) in samenspraak met het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Sociaal snel tot een regeling 
voor de Drechtsteden gekomen. In deze notitie wordt u meegenomen in de hoofdlijnen van deze regeling, 
die 11 april 2022 van start gaat.  
 
 
 
 

                                             
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/prijs-van-energie-86-procent-hoger 
 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/10/kamerbrief-eenmalige-energietoeslag-lage-inkomens 
 
3 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/11/kamerebrief-aanvullende-
koopkrachtmaatregelen-2022/kamerebrief-aanvullende-koopkrachtmaatregelen-2022.pdf 
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Categoriale regeling 
In de zoektocht naar een oplossing is het kabinet samen met de VNG, Divosa en gemeenten tot de 
conclusie gekomen dat alleen een meer generieke oplossing via de categoriale bijzondere bijstand 
uitvoerbaar is om inwoners snel te compenseren. Verstrekking via de categoriale bijzondere bijstand 
betekent – in tegenstelling tot de individuele bijzondere bestand - dat we niet hoeven vast te stellen dat 
het huishouden ook daadwerkelijk is geconfronteerd met een sterk gestegen energierekening en dat het 
huishouden deze energierekening financieel niet kan dragen. Verstrekking via de categoriale bijzondere 
bijstand is daarmee aanzienlijk minder complex en arbeidsintensief dan via de individuele bijzondere 
bijstand. Voor huishoudens van wie we weten dat deze tot de doelgroep behoren, omdat ze bekend zijn 
vanuit de bijstand of het minimabeleid kunnen we de Energietoeslag ambtshalve, dus zonder aanvraag, 
uitkeren. Hiermee worden veel inwoners in één keer gecompenseerd en het scheelt veel 
uitvoeringskosten ten opzichte van het behandelen van aanvragen. Hieronder beschrijven wij hoe de 
regeling is vormgegeven en welke keuzes zijn gemaakt.   
 
Hoofdlijnen regeling Energietoeslag 

Onderwerp  Keuze  

Doelgroep  <130% wettelijk sociaal minimum (WSM) 

Bedrag € 800 voor huishoudens met een inkomen < 120% WSM 
€ 600 voor huishoudens met een inkomen 120 > 130% WSM 

Vermogen Niet in aanmerking nemen 

Ambtshalve groep Huishoudens die in de periode vanaf 1 juli 2021 (hebben) 
ontvangen:  

- algemene bijstand; 
- bijzondere bijstand;  
- Persoonlijk minimabudget; 
- IOAW, IOAZ, BBZ 2004; 
- Tozo 5; 
- Aio-uitkering; 
- kwijtschelding gemeentebelastingen 2022. 

Ingangsdatum: 11 april 2022 

 
Hieronder worden deze keuzes toegelicht:  
- Inkomensgrens  

We hebben ervoor gekozen om de energietoeslag beschikbaar te stellen voor een grotere doelgroep 
dan de landelijke richtlijn (die uitgaat van 120% WSM). Hiermee willen we naast minima met een 
uitkering uitdrukkelijk ook gepensioneerden en werkenden met een laag inkomen compenseren. 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de Drechtsteden de groep met een inkomen tussen de 120% en 
130% voor een belangrijk deel bestaat uit werkenden (22%) en gepensioneerden (64%) Daarom is 
ervoor gekozen om de doelgroep van de Energietoeslag vast te stellen op 130% van het WSM. 

- Bedrag van de Energietoeslag  
Voor de doelgroep met een inkomen tot 120% is het bedrag vastgesteld op € 800. Huishoudens met 
een inkomen vanaf 120% WSM maar minder dan 130% WSM hebben recht op een energietoeslag 
van € 600. 

- Of en welk vermogen in aanmerking wordt genomen 
Vermogen wordt niet in aanmerking genomen. De regeling wordt hiermee goed uitvoerbaar, omdat 
vermogensvaststelling complex en tijdrovend is (zeker bij zelfstandig ondernemers). Bovendien is het 
bekend dat de meeste huishoudens met een laag inkomen niet of nauwelijks over vermogen 
beschikken.  

- Welke doelgroep de energietoeslag ambtshalve zal ontvangen 
Binnen de gekozen doelgroep (inkomensgrens) is ervoor gekomen om zo veel mogelijk inwoners van 
wie we al eerder hebben vastgesteld dat ze aan deze inkomenseis voldoen, de Energietoeslag 
ambtshalve te verstrekken. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen die dit nodig hebben de 
Energietoeslag ontvangen. Daarnaast scheelt het veel uitvoeringskosten in vergelijking met het 
beoordelen van aanvragen.  
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We zullen daarom de Energietoeslag ambtshalve uitkeren aan huishoudens die in de periode vanaf 1 
juli 2021 (hebben) ontvangen: algemene bijstand of hieraan gerelateerde bijstandsregelingen (IOAW, 
IOAZ, BBZ), bijzondere bijstand, Persoonlijk minimabudget (PMB), kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen in 2022 of Tozo 5.  

- Ingangsdatum  
De beoogde ingangsdatum voor de Drechtstedelijke Energietoeslag is 11 april. Eerst zullen de 
energietoeslagen aan de ambtshalve doelgroep worden toegekend, vanaf 19 april 2022 kunnen 
inwoners een aanvraag doen via een digitaal loket van de Sociale Dienst Drechtsteden.  

 
Financiën 
Landelijk wordt er € 680 miljoen beschikbaar gesteld voor de Energietoeslag. Voor de Drechtsteden 
wordt er naar verwachting € 10,3 miljoen budget beschikbaar gesteld met de meicirculaire. 
Deze middelen zullen worden opgehaald bij gemeenten.  
 
Verdere procedure, communicatie en uitvoering 
De uitvoering zal 11 april 2022 starten, beginnend met het betalen van de ambtshalve verstrekte 
Energietoeslagen. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend,  
 
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal, 
namens deze, 

drs. D.J. van Maanen    drs. P.J. Heijkoop 
secretaris     voorzitter 
 
 


